
KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

 Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMROSESAN PARALEL PADA 

ALGORITMA RIVEST SHAMIR ALDEMAN (RSA) MENGGUNAKAN 

CLUSTER BEOWULF”. Shalawat beriring salam diucapkan untuk junjungan 

kita Rasulullah Muhammad SAW, karena jasa Beliau kita bisa menikmati zaman 

yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Laporan ini disusun 

sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Selain itu sebagai dokumentasi hasil dari menyelesaikan mata kuliah 

Tugas Akhir di jurusan Teknik Informatika. 

Selama pelaksanaan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat pengetahuan, 

bimbingan, dukungan, dan arahan serta masukan yang menuju kebaikan dari 

semua pihak yang telah membantu hingga penulisan laporan ini dapat 

diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Kedua orangtuaku ayah Agustinus dan ibuku tercinta Parmini yang sangat 

luar biasa dalam memberikan dukungan baik moril, doa, maupun materil 

yang tidak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Hartono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ketua jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Muhammad 

Irsyad, M.T. 



5. Iwan Iskandar, M.T selaku pembimbing tugas akhir, terimakasih atas 

bimbingan nya selama ini yang rela meluangkan waktu, fikiran, nasehat dan  

tenaganya untuk membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Novriyanto, S.T, M.Sc selaku penguji I dalam tugas akhir ini, terimakasih 

atas waktu, dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

7. Rahmad Abdillah, M.T selaku penguji II dalam tugas akhir ini, terimakasih 

atas waktu dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

8. Jasril, S.Si, M.Sc selaku pembimbing akademik yang selama perkuliahan ini 

memberikan nasehat serta saran nya dalam menjalani pendidikan di kampus. 

9. Koordinator TA, Ibu Fadhilah Syafria, S.T, M.Kom, yang telah banyak 

memberikan saran dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

10. Seluruh dosen teknik informatika Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau terimakasih atas ilmu, dan nasehat nya kepada penulis selama 

menjalani perkuliahan semoga kebaikan bapak dan ibuk dosen sekalian 

mendapat balasan dari Allah SWT . 

11. Bg Adri dan staff Lab. FST UIN SUSKA RIAU yang telah membantu 

dalam menyiapkan peralatan yang digunakan penulis untuk melakukan 

penelitian ini. 

12. Teman-teman se-lab Roza Novianti, Taufiqur Rahman, S.T, Arga Anugrah , 

Iqbal Adzendra, Moh irwan serta teman-teman mahasiswa/i yang berjuang 

bersama di lab database lain nya. 

13. Teman-teman terdekat Wahid Kurniawan, Amd, Pasman Rizky, S.ST, Tommi 

Raman, S.ST yang telah membantu penulis secara teknis dan moril sehingga 

penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. Teman-teman TIF C ’11 yang selama ini menemani dan memberikan warna 

kepada penulis di dunia perkuliahan. 



15. Untuk teman-teman TIF angkatan 2011, para senior TIF dan 

para adik-adik junior TIF yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

16. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun 

saran dari pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat email 

penulis: alit.perdana.putra@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan 

terimakasih dan selamat membaca. 
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